
Montažno lepilo
BT

Tekafiks montažno lepilo BT na osnovi
akrilatne disperzije je namenjen pritrjevanju
različnih poroznih materialov brez vijakov in
moznikov.

LASTNOSTI

• Lepi les, beton, keramiko, kamen, stiropor, mavčne plošče, PVC
• Hiter oprijem
• Ne vsebuje topil
• Brez vonja
• Ne polzi
• Uporaben na vlažnih materialih
• Enostaven nanos
• Enostavno čiščenje z vodo
• Ko utrdi postane odporen na vodo
• Okolju prijazen

PODROČJE UPORABE

• Za pritrjevanje različnih poroznih gradbenih materialov, ki nimajo nosilne funkcije in niso
izpostavljeni velikim obremenitvam

• Za lepljenje okenskih polic, keramičnih ploščic, lesenih podbojev vrat, lesenih letvic na
stenah, dekorativnih ornamentov na stropu

TEHNIČNI PODATKI

Sveža masa
Osnova akrilatna disperzija
Izgled pasta
Specifična teža 1340 ± 30 kg/m3

Čas tvorjenja kožice 23°C/50% rel. vlaž. 30 - 35 min
Temperatura nanašanja +5°C do +40°C

Utrjena masa
Natezna strižna trdnost EN 205 3,10 ± 0,20 MPa 
Temperaturna obstojnost - 20°C do +75°C

NAVODILA ZA UPORABO

• Površine, ki jih lepimo morajo biti čiste, nemastne, brez prahu in čvrste.
• Kartušo zgoraj ob navoju odrežemo, privijemo konico, ki jo glede na željeno debelino

nanosa poševno odrežemo. Pri prekinitvi dela oz. zamenjavi kartuše, popustimo ročico na
ročni pištoli ter potegnemo bat nazaj.

• Lepilo enakomerno nanesemo točkovno ali v kratkih prekinjenih črtah na eno stran, ki jo
želimo lepiti.

• Pritisnemo oba dela skupaj, vendar ne popolnoma.
• Za velike površine je priporočljivo, da dele takoj po lepljenju zopet ločimo, počakamo eno

minuto in jih nato dokončno zlepimo.
• Za težje dele priporočamo, da jih dodatno pritrdimo za 24 ur. 
• Svežo maso lahko čistimo z vodo, utrjeno maso pa z vročo vodo ali acetonom.



PRIMERI NANOSA LEPILA PAKIRANJE

• 300 ml kartuša (v kartonu 20 kosov)
• 200 l sodi

Drugi načini pakiranja, npr. za industrijo, so možni po naročilu.

SKLADIŠČENJE

12 mesecev pri temperaturi med 10°C in 30°C, v originalno zaprti
embalaži.

VARNOSTNA OPOZORILA

Pri delu s Tekafiks montažnim lepilom BT niso potrebni posebni
varnostni ukrepi. 

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar
zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne
preskuse za vsak primer uporabe.

TEKAFIKS
Montažno lepilo
BT
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